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Medarbetarpolicy  
 
Vi är ett ledande tekniskt universitet som tillsammans med omvärlden bygger det attraktiva  

Hållbara samhället. Genom vår forskning och utbildning som präglas av kreativitet, nytänkande, 
initiativförmåga och ansvar formar vi den värld vi lever i – med kommande generationer i åtanke. 
Detta uppnår vi genom forskningsresultat som förändrar, utbildningar som utmanar och individer 

som samverkar.  

Utgångspunkten för vars och ens yrkesroll är att vi som statlig myndighet omfattas av en värde-

grund som vilar på demokratiska värderingar och på medborgarnas uppdrag. Vårt arbete utövas 

under lagarna och utgår bland annat från objektivitet, saklighet och alla likhet inför lagen. Vi styrs 

också av de lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten. 

Den värdegrund som präglar våra arbetsplatser kännetecknas av respekt, öppenhet, samarbete, 

tillit, ansvar och att vi som medarbetare är tydliga, tillitsfulla och ansvarstagande. Vi vågar utmana 
och ifrågasätta för att släppa fram nya tankar och idéer och att vi är stolta över varandra och över 
att tillhöra Luleå tekniska universitet. 
 

Alla är medarbetare och jag som medarbetare  
 

 tar ansvar för mitt uppdrag och bidrar till verksamhetens utveckling 

 förstår min roll och bidrar till att vi ska nå våra mål 

 bidrar med idéer, ger och tar emot både beröm och konstruktiv kritik och sätter mig in i 

andras situation 

 delar med mig av kunskaper och erfarenheter 

 verkar för en god arbetsmiljö och bemöter andra respektfullt 

 

Som ledare förväntas jag dessutom  
 

 föra en dialog med mina medarbetare och vara tydlig i min kommunikation  

 planera, prioritera, utveckla, leda och följa upp resultat 

 skapa förutsättningar för allas delaktighet så att alla vågar utmana och komma med nya 
tankar och idéer 

 vara en god förebild, visa självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga 

 


